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پيامبر)ص( می فرمايند: 

از دروغ بپرهي�ز ك�ه دروغ  
روسياهی می آورد. 

»گزيده تحف العقول«

    هادي عسگري
آي�ت اهلل م�كارم ش�يرازي در پاس�خ ب�ه ي�ك اس�تفتا 
درب�اره روش عجي�ب خان�ه س�ينما ب�راي كم�ك 
ب�ه اهال�ي س�ينما، صراحت�ًا ب�ا آن مخالف�ت ك�رد. 
حضرت آيت اهلل مكارم ش��یرازي از مراجع تقلید در پاسخ به 
اس��تفتايي درباره نحوه توزيع كمك هاي معیش��تي كه خانه 
سینما بايد در اختیار اهالي سینما قرار دهد، شیوه نامتعارف 
اين نهاد صنفي س��ینما را رد كرده و با اع��الم مخالفت خود 

خواستار تصحیح اين روش شد. 
متنن اس��تفا و پاس��خ اين مرجع تقلید به اين ش��رح اس��ت: 
شهرداري تهران تعداد هزارو500 بسته خواربار و مواد غذايي 
به خانه سینما اهدا كرده تا در ايام ماه مبارك رمضان در اختیار 
س��ینماگران قرار گیرد. مديران خانه س��ینما به بهانه اينكه 
اين اقالم باي��د در اختیار هنرمندان نیازمن��د قرار گیرد، آنان 
را ملزم به پر كردن پرسش��نامه اي كردند كه س��ي و چند بند 
دارد و سؤاالت در مورد مسائل خصوصي افراد است، از جمله 
اينكه شغل همسرتان چیس��ت؟ و منزل تان شخصي است يا 
استیجاري؟ و سؤاالت متعدد ديگر... و اگر شخصي پرسشنامه 
را جواب ندهد، مشمول دريافت نمي شود. آيا شرعاً حق دارند 
به بهانه كمك كردن به اشخاص نیازمند در ماه مبارك رمضان، 
تحقیق و تفحص در زندگي خصوصي افراد كنند؟ پاسخ آيت اهلل 
مكارم چنین است: اين كار، جايز نیست و نیاز ظاهري كفايت 
مي كند. پرداخت كمك هاي دولتي به اهالي سینما كه اغلب 
دچار مش��كالت مالي عديده اي هس��تند، با رفتاري كه خانه 

سینما از خود نشان داد، به يك معضل تبديل شده است. 
خانه سینما پیش از اين قرار بود به مناسبت عید نوروز، مبلغي 
را به عنوان عیدي در اختیار اهالي سینما قرار دهد اما آن مبلغ 
به صورت يكس��ان توزيع نشد و بس��یاري از هنرمندان حوزه 
س��ینما اعالم كردند كه به هیچ وجه عیدي دولت را دريافت 
نكرده اند. اين موضوع باعث جنجال ش��د و خانه سینما اعالم 
كرد كه عیدي ها را در يك روش غیرمعمول بلوكه كرده و آنها 
را نه به صورت برابر بلكه بنا به تشخیص به اقشار مستمند اهدا 
كرده است. اكنون نیز بحث اهداي كمك شهرداري تهران به 
اهالي سینماست كه خانه س��ینما بدون آنكه در پرداخت آن 
صرفاً به عنوان يك توزيع كننده عمل كند، شرايط غیرمعمولي 
را جهت تحويل بس��ته معیشتي اعالم كرده اس��ت. استفتا از 
آيت اهلل مكارم شیرازي و نظر ايشان در رد شیوه خانه سینما كه 
صراحتاً اعالم شده است، اكنون بايد به اصالح رفتار غیرقانوني 

خانه سینما منجر شود.

مخالفت يك مرجع تقليد با رفتارهاي عجيب »خانه سينما« 

آيت اهلل مكارم شيرازي: تفحص زندگی سينماگران جايز نيست
نگاه منتقد سينما به فيلم ضدايراني »شيطان وجود ندارد«

 اوج تلقي سطحي از درام اجتماعي اعتراضي

در تازه ترين نقد يك منتقد س�ينما درباره فيلم »ش�يطان 
وجود ن�دارد« س�اخته محمد رس�ول اف فيلمس�از محافل 
جش�نواره اي ك�ه چندي پي�ش خ�رس طاليي جش�نواره 
سياس�ت زده برلي�ن را دش�ت ك�رده ب�ود از اي�ن فيلم به 
عنوان اث�ري ايدئولوژيك زده و س�طحي ياد ش�ده اس�ت. 
نیما حسني نسب درباره فیلم ضد ايراني محمد رسول اف نوشت: 
فیلم »شیطان وجود ندارد« ساخته بد و آماتوري محمد رسول اف، 
هم اوج تلقي سطحي از درام اجتماعي اعتراضي است و هم نقطه 

مقابل نگاه  سفارشي به سینما. 
اين منتقد كه در متنش به سینماي ايدئولوژيك زده تاخته فیلم 
رسول اف را در ادامه آثار سرهم بندي شده و سطح پايیني دانسته كه 

با مضمون هاي بفرموده  و سفارش هاي فستیوالي  تولید مي شوند. 
وي مي نويس��د: فرم اپیزوديك فیلمنامه رسول اف آشكارا حاصل 
عجله براي ساخت و عرضه  بي ظرافت مضموني است كه روي كاغذ 
هم معلوم است مشتري خوبي دارد! چهار قصه از چهار مسئول اعدام 

در زندان هاي ايران طرح وسوسه كننده و كنجكاو برانگیزي است، اما 
خروجي نهايي فیلم بعد از 150دقیقه كندي و كسالِت بي كاركرد و 
قاب هاي بد و بازي هاي ضعیفش حتي به تاثیرگذاري همین طرح 
يك خطي هم نمي رسد. انگار فیلمساز بیشتر از ريتم و روايت و اجراي 
فیلمش نگران طرح مانیفست ها بوده كه مبادا چیزي از قلم بیفتد، 
حتي به قیمت اينكه تماشاي »ش��یطان وجود ندارد« تا اين  حد 
حوصله سربر شود. در عوض فیلمساز به كمك مضموِن خط قرمزي 
فیلم و حواشي مربوط به حكم ناحِق ممنوعیت حضورش در برلین، 

خرس طال را هم به سیاهه جوايز جهاني اش اضافه مي كند. 
اين منتقد مي افزايد: سینماي ايران در تمام اين سال ها از اين جور 
پروژه ها كم نداشته كه آدم ها و فیلم هايي آمدند، شلوغش كردند، 
خبرساز شدند و بعد به همان سرعت از ياد همه رفت، حتي اسم شان. 
»شیطان وجود ندارد« هم مطلقاً چیزي به حافظه  سینماي ما اضافه 

نمي كند اما به فهرست جوايز سازنده اش چرا.
به گزارش »جوان« محمد رسول اف را بايد جزو سیاسي ترين و 
بي استعدادترين فیلمسازان ايراني دانست كه از راه بدنام كردن 
ملت اي��ران در محافل هنري غرب جیب خ��ود را پر مي كنند و 
جالب است كه ساخته هاي اين قبیل فیلمسازان آنقدر آماتوري 
و بد از آب درمي آيد كه صرفاً محافل سیاس��ي چون جش��نواره 
برلین به خود اجازه مي دهند به اين آثار سخیف و كم مايه جايزه 
بدهند. سفارشي بودن سوژه اين فیلمسازان آنقدر واضح است و 
آثار اين سري دوزهاي سینمايي آنقدر ضعیف و كم مايه است كه 
حتي صداي بسیاري از مخالفان جمهوري اسالمي در خارج از 

كشور را هم به عالمت اعتراض درآورده است.

ايرج خسته است« نگاهي به مجموعه داستان» 

رفاقت به سبك خنده

ابالغ آيين نامه »جايزه جهاني سردار سليماني«
آيين نام�ه »جايزه جهاني س�ردار س�ليماني« مصوب 
جلس�ه ۸۲۷ ش�وراي عال�ي انق�الب فرهنگ�ي، 
توس�ط حس�ن روحان�ي ب�راي اج�را اب�الغ ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از مركز خبر ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي اين جايزه در راستاي ترويج و حفظ ارزش هاي واالي 
انساني و اسالمي در زمینه مفاهیم مبارزه، ايثار و مقاومت در 
برابر جبهه اس��تكبار جهاني و به  منظور تكريم و پاسداش��ت 

مجاهدت ها و ايثارگري هاي سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیماني در جبهه هاي حق علیه باطل طي سال هاي متمادي، 
تدوين و تصويب شده است.  جايزه جهاني سردار سلیماني در 
دو سطح و متناسب با گس��تره و محدوده جغرافیايي و میزان 
اثرگذاري ايثار، با عناوين »جايزه عالي س��ردار سلیماني« و 
»جايزه سردار سلیماني« اعطا خواهد شد كه دوره زماني آن 

به صورت دوساالنه و در هر دوره به يك نفر در هر زمینه است.

 پيكر مطهر شهيد جواد اهلل كرم
پس از 4سال كشف و شناسايي شد

پيكر مطهر ش�هيد ج�واداهلل ك�رم از فرماندهان جبهه 
مقاومت پ�س از گذش�ت چهار س�ال از ش�هادتش در 
س�وريه كشف و شناسايي ش�د. اين ش�هيد بزرگوار كه 
از نيروهاي با تجربه س�پاه بود، س�ال 1395 در س�وريه 
به ش�هادت رس�يد و پيك�رش از آن زمان مفق�ود بود. 
به گزارش »جوان« 19 ارديبهش��ت س��ال95 بود كه خبر 
رسید فرمانده جوان جبهه مقاومت اس��المي جواداهلل كرم 
در حمالت گروه هاي تكفیري به شهرك »خان طومان« در 
جنوب غرب حلب، به درجه رفیع شهادت نائل آمده و پیكرش 

مفقود شده است. 
حاال كه چهار س��ال از آن روزها مي گ��ذرد، پیكر مطهر اين 
فرمانده جوان رخ نش��ان داده و به تازگي در جريان تفحص 
 DNA پیكر ش��هدا كش��ف و هويتش از طري��ق آزمايش

شناسايي شده است. 
شهید جواداهلل يكي از فرماندهان جبهه مقاومت بود كه دوم 
تیر م��اه 1360 در محله مهرآباد در ي��ك خانواده مذهبي و 
انقالبي متولد شد؛ خانواده اي كه در دوران دفاع مقدس چهار 
شهید از اقوام داده بود، حاال با شهادت آقا جواد پنجمین شهید 

خود را اين بار در جبهه مقاومت اسالمي تقديم مي كرد. 
شهید جواداهلل كرم كه س��ال ها پیش از جنگ در سوريه، به 
عضويت سپاه درآمده بود، اغلب دوران خدمتي خودش را در 
آن سوي مرزها سپري كرد و سپس با شروع جنگ در سوريه، 
به عنوان يكي از فرماندهان اين جبهه وارد میدان نبرد ش��د 
و عاقبت در ارديبهش��ت ماه 1395 درحالي ك��ه دو فرزند 

5/5ساله و دو ساله داشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهربانو ولدخاني مادر شهید در گفت و گويي كه تنها شش 
ماه پس از شهادت آقا جواد با ايشان انجام داديم، گفته بود: 
»همه پدر و مادرها دوس��ت دارند بچه هايشان عاقبت بخیر 
شوند. حاال هم كه آقا جواد عاقبت بخیر شده است. راه بدي 
نرفته كه بخواهم بي قراري كنم. اسالم خون مي خواهد و در 
شرايط كنوني كه همه چیز علیه ايران است، بايد در صحنه 

باشیم.«
به گفته يكي از اقوام شهید، پیكر حاج جواداهلل كرم به زودي 
به ايران منتقل مي ش��ود تا در خاك وطن تشییع و به خاك 

سپرده شود.
.......................................................................................................

مسعود فراستي در »دورهمي«
مس�عود فراس�تي منتق�د س�ينما اي�ن هفت�ه مهمان 
برنام�ه »دورهم�ي« خواهد ب�ود و با مه�ران مديري به 
گفت وگ�و مي نش�يند. پيش از اي�ن مديري و فراس�تي 
گفت وگ�وي كوتاه�ي در برنام�ه هف�ت داش�ته اند.

برنامه دورهمى اين هفته چهارش��نبه، پنج شنبه و جمعه با 
حضور انديش��ه فوالدوند، على زندوكیلى و مسعود فراستى 

ساعت 23 از شبكه نسیم پخش مي گردد. 
.......................................................................................................

 برنامه »كوچ اجباري« 
در آستانه روز قدس منتشر شد

ق�دس  جهان�ي  روز  مناس�بت  ب�ه  ص�دا  اي�ران 
ك�رد.  منتش�ر  را  اجب�اري  ك�وچ  ويژه برنام�ه 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي اي��ران صدا و 
فضاي مجازي راديو، پايگاه كودك ايران صدا ويژه برنامه كوچ 
اجباري را بر اساس داستان واقعي يك دختر فلسطیني تهیه 

و تولید نموده است. 
در اين برنامه دو كودك كه عاش��ق نويسندگي هستند بعد 
از اينكه با آثار صالحه حمدين آش��نا مي ش��وند از پدرشان 
مي خواهند كه در مورد شرايط س��خت زندگي كودكان در 
فلسطین و اعمال فشار رژيم غاصب صهیونیستي كه براي آنها 
دارد، توضیح دهد و همین امر سرآغاز داستان نويسي اين دو 

كودك در مورد آرزوي آزادسازي قدس شريف مي شود. 
كوچ اجباري به تهیه كنندگي آتي جان افش��ان، نويسندگي 
س��هیال خدادادي و بازيگري نس��اء جابربن انص��اري و رضا 
ش��جاعي در پايگاه ك��ودك ايران ص��دا به ص��ورت رايگان 
در اختیار مخاطبان ق��رار گرفته اس��ت. عالقه مندان براي 
ش��نیدن اين ويژه برنامه مي توانند اپلیكیش��ن تلفن همراه 
ايران صدا را براي سیس��تم عامل اندرويد و IOS از نش��اني 

IRANSEDA. IRبه صورت رايگان دريافت كنند.

نويد پارسا     ديده بان

   محمد صادقي
برنامه »دعوت« كاري از گروه اجتماعي شبكه 
يك سيماست كه هر ش�ب پيش از افطار روي 
آنتن م�ي رود. اي�ن برنامه پديده م�اه رمضان 
تلويزيون نام گرفته اس�ت و در قياس با ديگر 
برنامه ه�اي مناس�بتي، با اختالف، بيش�ترين 
بيننده را دارد. »دعوت« توانسته است در فضاي 
قالب برنامه هاي مناسبتي كه گفت و گو محور 
است، به مسائل اجتماعي و خانوادگي بپردازد. 
»جوان« س�ري ب�ه پش�ت صحنه اي�ن برنامه 
زده و با عوامل آن به گفت و گو نشس�ته است. 

    آفت برنامه هاي تلويزيوني
اسپانس��ر يا س��رمايه گذار در اين س��ال ها به آفت 
برنامه هاي تلويزيوني تبديل شده كه در بسیاري از 
مواقع مورد اعتراض مخاطبان نیز قرار گرفته است؛ 
برنامه هايي كه مدام از بحث و محور اصلي خود دور 
مي شوند تا محصول يا خدمات ش��ركتي را معرفي 
كنند. »دعوت« اما از اين معضل به دور بوده اس��ت. 
عدم حضور اسپانسر از يك سو نشان از درايت مديران 
ش��بكه دارد كه با تأمین هزينه ها اين بستر را براي 
برنامه  »دعوت« فراهم كرده اند تا بدون وابستگي مالي 
به س��رمايه گذار به حیات خود ادامه دهد و از سويي 
ديگر دلیلي براي اثبات اين ادعاست كه بدون اتكا به 
اسپانسر هم مي توان برنامه اي مورد رضايت مخاطب 
ارائه كرد. از منظري ديگر به لطف شبكه هاي مجازي، 
برنامه هاي تلويزيوني توانسته اند ارتباط سازنده تري 
با مخاطبان خود برقرار كنند. برنامه »دعوت« نیز از 
اين فرصت به نحو احسن استفاده كرده است. تعامل با 
بینندگان همزمان با پخش برنامه و خواندن و استفاده 
از نظرات آنها حین برنامه از نكاتي است كه »دعوت« 

را از ديگر رقباي خود متمايز كرده است. 
    برنامه سازي فقط پول نيست 

مجتبي كش��اورز تهیه كننده برنامه »دعوت« كه 
سابقه تولید برنامه هاي متعدد تلويزيوني را دارد، 
در خصوص حضور اسپانسر و مسیر پنج ساله اي كه 
اين برنامه طي كرده است، نظرات جالبي دارد كه 

در گفت و گو با »جوان« مطرح شده است. 
 برنام�ه دع�وت ب�دون س�رمايه گذار 
تولي�د مي ش�ود. در ش�رايطي ك�ه 
برنامه هاي مش�ابه بودجه ه�اي زياد و 
سرمايه گذارهاي بزرگ دارد، اين نبود 
اسپانسر كار را سخت نكرد و به برنامه 

لطمه نزد؟ 
نه، برنامه س��ازي فقط پول نیست. زماني كه گروه 
برنامه ساز گروهي يك دل هستند و تمام هدفشان 
اين است كه حرفشان را به درستي بزنند، مي شود 
با بودجه اي معقول برنامه  ساخت. سازمان صدا و 
سیما همیش��ه از برنامه هاي خوب استقبال كرده 
است و هیچ گاه در شبكه يك درگیر مشكل مالي 
نبوده ايم. اسپانس��ر قطعاً ما را از محور اصلي دور و 
حاشیه ايجاد مي كرد. برآورد ما منطقي ترين برآورد 
و در چارچوب قوانین سازماني است و بر همین مبنا 

هم به راهش ادامه مي دهد. 
 »دعوت« مسيري آهسته و پيوسته را 
در پيش گرفته و از حاشيه به دور بوده 
اس�ت. چطور آنقدر بي حاش�يه و آرام 
مسيري پنج س�اله را طي كرديد و اين 

پختگي چگونه حاصل شد؟ 
تأكید مي كن��م ما پژوهش مح��ور و متكي بر اتاق 
فكرم��ان برنامه  مي س��ازيم. »دعوت« آهس��ته و 
پیوس��ته حركت مي كند و قرار نیس��ت موجي از 
مخاطبان را با خود همراه كند. به شخصه موردي 
را در همكاران ديگر نديده ام كه براي ديده ش��دن 
حاشیه سازي كنند و من فقط براي »دعوت« نظر 
مي دهم، اين برنامه به فرم و محت��وا ايمان دارد و 
متني كه براي 50 دقیقه گفت و گو آماده مي شود، 
به قدري قوي است كه نیازي به حاشیه سازي براي 
ديده شدن نیس��ت. حرف درست ماست كه ديده 
مي شود و گروه برنامه سازي هم نه تنها اعتقادي به 
حاشیه سازي ندارد بلكه حاشیه گريز است و از قبل 

جلوي حاشیه هاي احتمالي را مي گیريم. 
 عنوان بندي دعوت كه ب�ا صداي رضا 
صادقي پخش شد و مورد استقبال هم 
قرار گرفت چه تاثيري در موفقيت اين 

برنامه داشت؟

هیچ ك��دام از عنوان بندي ه��اي ش��روع و پاي��ان 
ما سفارش��ي نبود. سفارش��ي به اين معني كه از 
كارهاي آماده كس��ي اس��تفاده كنیم بلكه براي 
اين برنام��ه موس��یقي تولی��د كردي��م. از ترانه، 
ملودي، تصويرگذاري و س��ناريوي تیتراژها براي 
»دعوت« س��اخته ش��د. اين كم��ك مي كند كه 
بیننده عنوان بن��دي را هم بخش��ي از برنامه و نه 
يك موسیقي مس��تقل ببیند. عنوان بندي هاي ما 
هويت يك موسیقي مس��تقل ندارند بلكه بخشي 

از برنامه هستند. 
    من مجري نيستم و نبايد باشم!

حجت االسالم محمد برمايي نیز كه اجراي برنامه 
»دعوت« را بر عهده دارد معتقد است حضور يك 
روحاني در كسوت اجراي برنامه زنده تلويزيوني، 
به خودي خود مس��ئله اي جالب به نظر مي رسد، 
با وي درباره حض��ور در برنامه »دعوت« و انتخاب 

سوژه هاي برنامه گفت و گو كرديم. 
 به لح�اظ ش�خصي چقدر توانس�تيد 
موضوع�ات مرتب�ط ب�ا خان�واده را به 
درس�تي مطرح كنيد و تا چه ميزان به 
آنچه به عنوان هدف در نظر داش�تيد، 

رسيديد؟
ما در هر قسمت به هدف و پرداختي كه پیش از اين 
درنظر گرفته بوديم، دست يافته ايم. برنامه اي در 
»دعوت« نداريم كه از هدف خود جا مانده باش��د. 
مي توانم بگويم به 80درصد از آنچه مي خواستیم 
رس��یديم و بقیه موارد هم دس��ت ما نبود و سوژه 
به س��متي رفته كه اتفاق��اً بهتر از چی��زي كه ما 
مي خواستیم مطرح شده و پیش رفته است. مورد 
ديگر زمان است  كه ما را محدود مي كند. بسیاري از 
سوژه هاي ما داراي چند موضوع و محتواي مرتبط 
با خانواده بودند اما به دلیل محدوديت زماني مجبور 

مي شديم به مهم ترين ها بپردازيم. 
ش�ما پيش�نهادهاي زيادي در زمينه 
اجرا داش�تيد اما نپذيرفتيد. دليل اين 

استنكاف چه بود؟
من مجري نیس��تم و نبايد پیش��نهادهاي اجرا را 
بپذيرم. اجرا مقوله اي كاماًل تخصصي اس��ت و اگر 
قرار باشد مجري باشم بايد تخصص اين كار را ياد 
بگیرم، البته هیچ اش��كالي هم ندارد طلبه مجري 
باشد. من نسبت به سال گذشته مديوم تلويزيون 
را بهتر شناخته ام و شايد كمي مجري تر هم شده ام 
اما اصرار دارم مجري نباش��م. رس��الت من در كار 
تخصصي خ��ودم به عنوان طلب��ه و ارائه محتواي 
خوب اس��ت. فرم برنامه »دعوت« ايجاب مي كرد 
كه من اجرا كنم. اگر شكل ديگري تعريف مي شد 
من همچنان همان كارش��ناس ح��وزه خانواده و 
مسائل اجتماعي از نگاه دين و روان بودم. از طرفي 
اينكه طلب��ه اي كاري را در برنام��ه خاصي انجام 
بدهد براي يك بار جذابیت دارد و ش��ايد در قالب 
ديگر به آن اندازه جذاب نباش��د. ما مي خواستیم 
تاثیرگذاري محتواي رسانه اي باقي بماند، اگر من 
در هر برنامه اي بروم ديگر محتوا ارزشمند نیست 
و اين محمد برمايي است كه ديده مي شود، البته 
من به خیلي از برنامه ها به لحاظ محتوايي كمك 
مي كنم و قرار نیست اجرا كنم. اين تركیب برنامه 

هم فقط براي »دعوت« و سالي يك بار است.

 مي شود بدون اسپانسر هم 
برنامه خوب ساخت

تهيه كننده برنامه »دعوت«: اسپانسر قطعاً ما را از محور اصلي دور و حاشيه ايجاد مي كرد

 

برآورد ما منطقي ترين برآورد و در چارچوب قوانين سازماني است

زمان��ي كه گ��روه برنامه س��از 
گروهي يك دل هس��تند و تمام 
هدفشان اين است كه حرفشان 
را به درستي بزنند، مي شود با 
بودجه اي معقول برنامه  ساخت

بازگشايي سينماها در عيدفطر منتفي شد 
طب�ق اع�الم مع�اون ارزش�يابي و نظ�ارت س�ازمان س�ينمايي ب�ا 
مخالف�ت س�تاد مل�ي مقابل�ه ب�ا كرون�ا، بازگش�ايي س�ينماها ك�ه 
پيش ت�ر اعالم ش�ده بود همزم�ان با عي�د فطر خواه�د بود، منتفي ش�د. 
دو روز پیش »جوان« در گزارشى از اجراي سخت لغو تعطیلي سینماها در عید فطر 
نوشت و ديروز معاون ارزشیابي سازمان سینمايي خبر داد كه بازگشايي سینماها 
در اين تاريخ منتفي است. محمدمهدي طباطبايي نژاد در گفت وگو با مهر درباره 
آخرين تصمیمات درباره زمان بازگشايي س��ینماها گفت: سینماها در عید فطر 
بازگشايي نمي شوند، ستاد كرونا هم هنوز به ما اجازه بازگشايي نداده است و بايد 
ببینیم موقعیت بعدي چه زماني فراهم مي شود. وي ادامه داد: در میان شهرهايي 
كه وضعیتشان از سوي س��تاد ملي مقابله با كرونا سفید اعالم شده است، آنهايي 
كه سینما دارند يا امكان سینما سیار را دارند، مي توانند به اين امر اقدام كنند ولي 
ما پیگیر بوديم بتوانیم در عید فطر بازگشايي كامل سینماها را با رعايت پروتكل 
داشته باشیم كه اين امر فعاًل امكانپذير نیست و سینماها همچنان بسته خواهند 
بود. وي افزود: در حال حاضر ما با احتماالت مختلفي روبه رو هستیم و تالشمان 
را مي كنیم در اين زمینه به جمع بندي برسیم. دكتر صالحي وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي هم پیشنهادات خود را كه همان ضوابط پانزده گانه كارگروه آسیب هاي 
سینما بود، به ستاد مقابله با كرونا داد و آن دوستان هم بررسي كردند، البته آنطور 
كه من اطالع دارم مجموعه ستاد مقابله با كرونا خودشان هم مطالعات بیشتري 
انجام داده اند اما اينكه فعاًل در عید فطر بازگشايي نخواهیم داشت، قطعي است. در 
مرحله بعد اولین احتماالت بازگشايي بعد از نیمه خرداد يا پايان خرداد خواهد بود.  
طباطبايي نژاد بیان كرد: اگر نگاهي به بازگشايي سینماها در كشورهاي ديگر هم 
بیندازيم، متوجه مي شويم كه تقريباً همه شرايط ما را دارند، براي مثال در فرانسه 
ماه سپتامبر به اين منظور اعالم شده يا استرالیا با شرايط محدودي بازگشايي را 

داشته است، يعني همه كشورها شرايط مشابهي دارند. 

    سينما 

  رامين جهان پور
»ايرج خسته است« يكي ديگر از مجموعه 
داستان هاي طنز دفاع مقدس است كه براي 
گروه س��ني نوجوان به قلم داوود امیريان 
منتش��ر ش��ده اس��ت. اين كتاب از شش 
داس��تان نوجوانانه به هم پیوسته تشكیل 
شده كه شخصیت هاي مشتركي دارد. زاويه 
ديد داس��تان هاي اين كتاب هم مثل اكثر 
كتاب هاي طنز، از زبان اول ش��خص مفرد 
روايت مي ش��ود. ايرج نوجوان، شخصیت 
اول قصه هاي اين مجموعه است كه در هر 
شش قصه كتاب كنار راوي حضوردارد. او 
در گروهان به تنبل بودن معروف است و از 

هر فرصتي براي فرار از مسئولیت استفاده مي كند. ايرج حتي 
صبح ها كه از خواب بیدار مي شود، زورش مي آيد كه پتوهايش 
را جمع كند. هرچند رفتارهاي خس��ته كننده و دس��ته گل به 
آب دادن هاي  او، همس��نگري ها و فرماندهش را خسته كرده 
با اين حال ش��خصیت با مزه و دوست داشتني او باعث مي شود 
همرزمانش دوستش داشته باشند، چون او با تمام معايبي كه 
دارد گاهي با شیرين كاري هايش به همه همسنگري ها روحیه 
مي دهد. در داستان اول كتاب كه »ايرج خسته است« نام دارد، 
تنبل بودن او مانع از رفتن رزمنده ها به روي مین هاي دش��من 
مي ش��ود و گروهان را از يك خطر حتمي نج��ات مي دهد و در 
داستان چهارم كتاب، ايرج وقتي از مرخصي برمي گردد با خودش 

يك بچه گربه مي آورد و باعث دردسر در گروهان مي شود. 
   داستان يا خاطره؟

اما يكي دو مورد غیرمنطقي، در س��اختار داستان هاي كتاب 
»ايرج خسته است« به چش��م مي خورد كه كمي داستان ها را 

غیرواقعي جلوه مي دهد. اول اينكه در اين 
كتاب به جز داستان چهارم يعني»مي مانم« 
مابقي داستان ها را نويسنده با عجله و بدون 
مكث نوش��ته و موقعیت هاي داس��تان و 
كنش و واكنش كاراكترها را فقط شرح داده 
و خیلي سريع رد شده است و از توصیف و 
فضا س��ازي داس��تاني اصاًل در آنها خبري 
نیست، در صورتي  كه توصیف و فضا سازي 
از زمان و مكان قص��ه، جزو اركان و عناصر 
مهم يك داس��تان به حس��اب مي آيند و 
همین باعث ش��ده داس��تان ها به خاطره 
بیشتر شبیه باش��ند. نكته بعدي اينكه در 
داستان »اژدها« نويسنده در مورد ترسیدن 
ايرج از »آفتاب پرست« خیلي اغراق كرده است و در واقع او را 
يك شخصیت ترسو نشان داده است در صورتي كه ما در ادامه 
داستان ها متوجه مي شويم ايرج نوجوان، قبل از اينكه به جبهه 
بیايد، آدم شجاعي بوده و به قول خودش توي محل در مقابل 
بچه هاي شرور مي ايستاده است، آن وقت چنین آدمي خیلي 
عجیب اس��ت كه از يك آفتاب پرس��ت يا يك اژدهاي كذايي 
طوري بترسد كه توي گروهان قشقرق به پا كند و اعضاي بدنش 
به لرزه بیايد. نكته قابل توجه اين مجموعه  داستان كه بايد به آن 
اشاره كرد، اتحادي است كه بین بچه هاي رزمنده موج مي زند و 
اگر چه به  خاطر اينكه روحیه جنگیدن با دشمن را داشته باشند 
با هم خوش��ند و در هر فرصتي باهم مي گويند و مي خندند اما 
همین رزمنده ها وقتي صحبت از عملیات مي شود باهم همدل و 
هم قسم مي شوند و رفاقت آنها در مواقع حساس و حیاتي شكل 
واقعي به خود مي گیرد. چاپ ششم اين كتاب توسط انتشارات 

سوره مهر در 64صفحه در بازار كتاب موجود است.


